
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خالصه اجرایی

 مربوط به

MENTAL HEALTH SERVICES ACT 

 ۲۳-۲۰۲۲روزرسانی ساالنه سال مالی به
 برای 

 ساله و طرح مخارجبرنامه سه 
 

 

 

 
 روزه ۳۰شده برای بررسی و نظرخواهی عمومی ارسال

  ۲۰۲۲ یم ۴تا  ۲۰۲۲یل پرآ ۴



 Sacramentoشهرستان  ۲۳-۲۰۲۲برای سال مالی  MHSAروزرسانی سالیانه به 

2 

 خالصه اجرایی

 

 Mental Health Services Actدهندگان کالیفرنیا تصویب شد و توسط رأی ۲۰۰۴در ماه نوامبر  ۶۳طرح پیشنهادی 

(MHSA) موجب قانون نامیده شد. بهMHSA( مالیات بر درآمد شخصی بیش از  ٪۱، مجوز افزایش مالیات از میلیونرها

کاهش آثار  MHSAهای سالمت روان مبتنی بر جامعه صادر شد. هدف میلیون دالر( برای توسعه و گسترش برنامه ۱

 ها است.نشده بر افراد و خانوادههای روانی جدی و درمانمنفی بلندمدت ناشی از بیماری

در ایالت کالیفرنیا واقع شده « منطقه مرکزی سالمت روان»یکی از هجده شهرستانی است که در  Sacramentoشهرستان 
تقریباً  ۲۰۲۰در سال  Sacramentoایالت کالیفرنیا، جمعیت شهرستان  Department of Financeاست. بنا بر برآورد 

های اطراف آن، شهرستان بزرگی ایسه با جمعیت شهرستانویژه در مق، بهSacramentoمیلیون نفر بود. به این ترتیب،  ۱.۵
ترین جوامع در کالیفرنیا است که هفت زبان حدنصاب )عربی، کانتونی، یکی از متنوع Sacramentoشود. محسوب می

فارسی، همونگ، روسی، اسپانیایی و ویتنامی( در آن وجود دارد )زبان حدنصاب زبانی است که تعداد گویشوران آن در 
یکی از سه شهرستانی بوده که بیشترین  Sacramentoلحاظ تاریخی، شهرستان نطقه از حدنصاب معینی بیشتر است(. بهم

وارد در کالیفرنیا را داشته است. ما پذیرای این ساکنان جدید هستیم و به تالش برای برآورده کردن تعداد پناهجویان تازه

 دهیم.مه میفرد این جوامع نوظهور ادانیازهای منحصربه

کار کرده است.  MHSAهای ریزی و اجرای تمام بخشبا جدیت و پشتکار بر روی برنامه Sacramentoشهرستان 

های موجود در ریزی جامعه محلی هستند. برنامهنتیجه فرایندهای برنامه MHSAهای های مربوط به هریک از بخشطرح

کنند تا نیازهای های اجتماعی ایجاد میای از خدمات را برای رفع شکافهای سیستم، زنجیرهها، در کنار سایر بخشاین طرح

 جامعه متنوع ما را بهتر برآورده کنند.

ها و خدمات درمانی سالمت منابع مالی الزم برای حمایت Community Services and Supports (CSS)بخش 
، (TAYهای آنها که اختالالت عاطفی شدید دارند و برای جوانان در سن گذار )روان را برای کودکان/جوانان و خانواده

است.  CSSخش کند. مسکن نیز قسمت بزرگی از ببزرگساالن و افراد مسن که مبتال به بیماری روانی جدی هستند تأمین می

های متعدد تصویب شده است که حاوی برنامه CSS« برنامه/طرح کاری( »۱۰، قبالً ده )Sacramentoدر شهرستان 

اند، زیرا ما در تالش برای ارائه خدماتی با کیفیت و اثربخش ها گسترش و تکامل یافتهها، این برنامههستند. در طول این سال

 های آنها هستیم.، بزرگساالن، افراد مسن و خانوادهTAYن،  برای رفع نیازهای کودکان/جوانا

منظور ایجاد ظرفیت بیشتر در خدمات، از افزایش به MHSA Steering Committee، ۲۲-۲۰۲۱در سال مالی 

همچنین  Steering Committeeاست حمایت کرد.  MHSAشان از های درمانی که بودجهدرصدی در تمامی برنامههفت
است و همچنین افزایش  MHSAشان از که بودجه CSSهای خدمات مستقیم درصدی نرخ در تمامی برنامهده از افزایش

های جدید رود که برنامهیافته( حمایت کرد. انتظار می)جدید و توسعه Full Service Partnership (FSP)ظرفیت برنامه 

FSP اجرا شود. ۲۳-۲۰۲۲طور کامل در سال مالی به 

کند که هدف از هایی را تأمین میها و فعالیتبودجه برنامه Prevention and Early Intervention (PEI)ش بخ 

کننده است. طرح آنها جلوگیری از بروز بیماری روانی یا جلوگیری از تشدید بیماری روانی یا تبدیل آن به بیماری ناتوان
PEI  شهرستانSacramento ( برنامه تأیید۴شامل چهار )هایی با این اهداف است: پیشگیری شده قبلی است که دارای برنامه

ها؛ سالمت و تندرستی یکپارچه؛ و کاهش تبعیض و بدنامی مرتبط با از خودکشی و آموزش در این زمینه؛ تحکیم خانواده

 های روانی.بیماری

در خدمات، از افزایش  منظور ایجاد ظرفیت بیشتربه MHSA Steering Committee، ۲۲-۲۰۲۱در سال مالی  

دهندگان خدمات های ارائهدرصدی در نرخو همچنین افزایش ده PEIهای خدمات مستقیم درصدی در تمامی برنامههفت

 حمایت کرد.

شده ها یا رویکردهای جدید و/یا اصالحبودجه با محدودیت زمانی را برای آزمایش شیوه Innovation (INN) بخش 

برخوردار(، افزایش کیفیت خدمات، یا ارتقای های کمزایش دسترسی )از جمله دسترسی برای گروهسالمت روان با هدف اف

 کند.همکاری بین سازمانی فراهم می
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مدت به Respite Partnership Collaborative (RPC) ، با نامSacramentoتأییدشده شهرستان  INN Project اولین

اند ای سالمت روان که از طریق این پروژه ایجاد شدههای فرجههای مراقبتطول کشید. برنامه ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۱پنج سال از 

 اند.شرح داده شده« روزرسانی سالیانهبه»اند و در این منتقل شده MHSA CSS/PEIبه بودجه 

 Mental Health Services Oversight and Accountability Commission (MHSOAC)، ۲۰۱۶ یدر ماه م
را تأیید  the Mental Health Crisis/Urgent Care Clinic ، با نامSacramentoشهرستان  INN Project دومین

 ،MHSA Steering Committeeآغاز کرد. با حمایت از سوی  ۲۰۱۷کرد. این درمانگاه ارائه خدمات را از ماه نوامبر 

 منتقل خواهد شد. MHSA CSSبه بودجه  INN Projectموجود در این  ، خدمات۲۰۲۲ جوالییدر 

 Behavioral Health Crisis، با نام Sacramentoشهرستان  INN Projectسومین  MHSOAC، ۲۰۱۸ یدر ماه م

Services Collaborative (BHCSC)  را تأیید کرد. این پروژه یک برنامه مشارکت دولتی/خصوصی باDignity 

Health شهرستان پالسر است که هدف آن ایجاد خدمات یکپارچه تثبیت بحران بزرگساالن در پردیس بخش اورژانس  و
شروع به ارائه خدمات  ۲۰۱۹در ماه سپتامبر  BHCSCاست.  Sacramentoبیمارستانی در منطقه شمال شرقی شهرستان 

 یابد.پایان می ۲۰۲۲کرد. مدت پروژه در ماه دسامبر 

 Sacramento، Full Service Partnershipشهرستان  INN Projectچهارمین  MHSOAC، ۲۰۲۰ جوندر ماه  

(FSP) INN Project آوری و استفاده از اند از: بهبود نحوه جمعچندشهرستانی را تأیید کرد. اهداف این پروژه عبارت
ها در استفاده از ، کمک به شهرستانFSPتریان ها برای تعریف و پیگیری نتایج مفید و هدفمند برای مشها در شهرستانداده

 .FSPریزی برنامه و بهبود ارائه خدمات رسانی درخصوص طرحها برای اطالعداده

 INN Project ،Forensic Behavioral Health Multi-System Teamsپنجمین  MHSOAC، ۲۰۲۰ جوندر ماه  

رویکرد تیمی برای افراد بزرگسالی است که دارای مشکالت سالمت را تأیید کرد. هدف از این پروژه، تطبیق و گسترش یک 
های چندسیستمی در اواخر سال کار خدمات پروژه و تیمبههای پزشکی قانونی هستند. زمان شروعرفتاری و درگیر رویه

 بود. ۲۲-۲۰۲۱مالی 

اند ند که اهداف آن عبارتکبودجه محدود زمانی را ارائه می Workforce Education and Training (WET)بخش 

از: جذب، آموزش و حفظ کارکنان شایسته متنوع از نظر فرهنگی و زبانی برای سیستم سالمت روان عمومی؛ اطمینان از 
 WETبینند. های مبتنی بر سالمتی و بهبودی، آموزش کافی میاینکه کارکنان برای ارائه خدمات مؤثر و اجرای برنامه

Plan  شهرستانSacramento ( اقدام تشکیل شده است که قبالً تأیید شده۸از هشت ) اند. مطابقWelfare and 

Institutions Code (WIC) Section 5892(b)های محدود زمانی ها در صورت پایان یافتن بودجه، شهرستانWET ،

 CSSها با بودجه استفاده کنند. بنابراین، این فعالیت WETهای برای حمایت از فعالیت CSSتوانند از بخشی از بودجه می

 شوند.حمایت می

به پنج  Office of Statewide Health Planning and Development WET Plan, WETهزینه کمک از طریق
ها هایی را که از نیازهای نیروی کار هریک از شهرستانهای مالی فعالیتای اعطا شد تا هزینه( برنامه مشارکت منطقه5)

کننده ملزم به ارائه تطبیق هستند تا های شرکتکنند تأمین کند. شهرستانای حمایت میهای مشارکت منطقهدر آن برنامه
شود دسترسی داشته باشند. شهرستان ای مربوطه آنها قرار داده میار برنامه مشارکت منطقهبتوانند به وجوهی که در اختی

Sacramento  با حمایتMHSA Steering Committee کند.شرکت می« ای مرکزیمشارکت منطقه»، در 

که به را امضا کرد  Gavin Newsom  ،Senate Bill (SB) 803، فرماندار کالیفرنیا، ۲۰۲۰سپتامبر  ۲۵در 

Department of Health Care Services (DHCS) را « صدور گواهی همتا»دهد الزامات ایالت کالیفرنیا دستور می

های سالمت روان با به برقرار کند تا به این ترتیب اهمیت خدمات حمایتی همتا در درمان بیماری ۲۰۲۲ جوالیی ۱تا تاریخ 
 SBدر راستای الیحه  DHCSاعتبار قانونی پیدا کند.  Medi-Calدهندگان عنوان ارائهرسمیت شناخته شدن همتایان به

معین کرده « متخصصان حمایت همتا»برای  Medi-Calهای صدور گواهی الزامات ایالتی را برای توسعه برنامه 803

یفرنیا، تمام های کالنمایندگی از شهرستان، بهCalifornia Mental Health Services Authority (CalMHSA)است. 
های آوری دادهرا اجرا و اداره خواهد کرد، از جمله جمع Peer Support Specialist Certificationهای برنامه بخش
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، صدور گواهی همتایان، برگزاری آزمون، تحقیقات و تأیید، بازرسی و نظارت بر DHCSمورد نیاز و ارسال آنها به 

 دهندگان خدمات آموزشی.ارائه

 

 Behavioral Health Peer Specialist ای از، در سامانه استخدامی شهرستان مجموعه۲۱-۲۰۲۰در طی سال مالی  

 Behavioral Health Peer Specialist ، Senior Behavioral Health Peerهای بندیایجاد شد که شامل ایجاد طبقه

Specialist   و Behavioral Health Peer Specialist Program Manager  است. با حمایتMHSA Steering 

Committee مشاغل ، Behavioral Health Peer Specialists  شهرستانSacramento  با همکاری نزدیک با
CalMHSA روی اجرای برنامه ،Peer Support Specialist Certification  در شهرستانSacramento  نظارت

 خواهند داشت.
 

تکمیل شد. در این پروژه، سه ساختمان در مجتمع بلوار  ۱۶-۲۰۱۵در سال مالی  Capital Facilities (CF) پروژه
 Adult Psychiatric Support Services (APSS) ،Peer استوکتون نوسازی شد که مربوط به این موارد بود: درمانگاه

Partner Program و INN Project  ۲شماره: Mental Health Crisis/Urgent Care Clinic .ها، با این بازسازی

ها و رویدادهای اجتماعی بیشتر مرتبط با تندرستی ایجاد شد امکان افزایش ظرفیت خدمات فراهم شد و فضایی برای فعالیت

 ها بود.کنندگان و خانوادهکه برگزاری آنها به عهده مصرف

است و منابع  Capital Facilities and Technological Needs جزو بخش Technological Needs (TN)پروژه 

برای بهبود مراقبت « سوابق سالمت شخصی»و « سوابق الکترونیک سالمت»مالی الزم برای تعهد ما در رفتن به سمت 
در صورت  ها، شهرستانWIC Section 5892(b)کند. مطابق ای را فراهم میاز مشتریان از طریق رویکرد چندمرحله

استفاده کنند.  TNهای برای حمایت از پروژه CSSتوانند از بخشی از بودجه ، میTNهای محدود زمانی پایان یافتن بودجه

 شوند.حمایت می CSSها با بودجه بنابراین، این فعالیت

( FYه سال مالی )روزرسانی سالیاندر به MHSAهای فوق ها برای هر یک از بخشها و فعالیتشرح تفصیلی برنامه

 آمده است. MHSA ۲۳-۲۰۲۲مربوط به سال 

یل پرآ ۴روزه نظرخواهی عمومی، از  ۳۰برای یک دوره  MHSA ۲۳-۲۰۲۲روزرسانی سالیانه سال مالی نویس بهپیش

صورت مجازی در روز را به« استماع عمومی»جلسه  Mental Health Board، ارسال خواهد شد. ۲۰۲۲ یم ۴تا 

 بعدازظهر برگزار خواهد کرد. ۶:۰۰ساعت  ۲۰۲۲ یم ۴چهارشنبه 

عمومی هستید و به مترجم یا امکانات متعارف مخصوص « جلسه استماع»اگر عضوی از جامعه و مایل به شرکت در 
از طریق  Anne-Marie Ruckerبا  ،۲۰۲۲ پریلآ ۲۷معلولین نیاز دارید، لطفاً در اسرع وقت و حداکثر تا روز چهارشنبه 

 .تماس بگیرید ruckera@saccounty.govیا  )916 (875-3861شماره تلفن 
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